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Portaria Nº 123/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
FESTAS SEGURAS 2021); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Castanhal-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 30/12/2021 a 
03/01/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: SGT PM Antônio Marcos Alves Ferreira; CPF:455.124.182-20; 
Valor: r$ 696,32. ordenador:cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZERRA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 742800
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad) 
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de oFiciais - cFo/PMPa/2020
editaL Nº 42-cFo/PMPa/sePLad, de 15 de deZeMBro de 2021 

retiFicaÇÃo do editaL Nº 01/cFo/PMPa
a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições 
legais, rETifica o item 19.2 do Edital nº 01- cfo/PMPa/SEPlad, de 12 de 
novembro de 2020.
da retiFicaÇÃo
1.1 alterar o subitem 19.2 conforme a seguir:
1.1.1 Excluir do subitem 19.2 as alíneas “f, G, H, i e J”. 
1.1.2. incluir no subitem19.2 o comprovante de imunização contra a co-
vid-19.
1.1.3 o subitem 19.2 passa ter a seguinte redação
o subitem 19.2 passa a seguinte redação:
“19.2 Para serem matriculados no curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará (cfo/PM) e incorporados no efetivo da corporação, os can-
didatos convocados deverão apresentar os documentos a seguir relaciona-
dos, no dia, hora e local definidos em edital específico: 
a) Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 
b) Documento de Identidade; 
c) Título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral; 
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente; 
e) certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, com o respec-
tivo Histórico Escolar; 
f) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e 
outros); 
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou mili-
tar); 
i) 3 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas; 
j) Comprovante de residência; 
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo; 
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m)Carteira de Habilitação Nacional – Categoria tipo “B;
n)  comprovante de imunização contra a covid-19
1.2 alterar o subitem 19.2.1 que passa a ter a seguinte redação:
19.2.1 Todos os documentos deverão ser entregues em 1 (uma) cópia 
simples, todos acondicionados em pasta de papelão ou plástico, devendo 
o candidato apresentar os documentos originais na entrega para fins de 
autenticação pela corporação.
Belém/Pa, 15 dezembro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará 
HaNa SaMPaio GHaSSaN 
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 743079

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad) 

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de Fo 
rMaÇÃo de PraÇas - cFP/PMPa/2020

editaL Nº 47-cFP/PMPa/sePLad, de 15 de deZeMBro de 2021 
retiFicaÇÃo do editaL Nº 01/cFP/PMPa

a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições 
legais, rETifica o item 19.2 do Edital nº 01- cfP/PMPa/SEPlad, de 12 de 
novembro de 2020.
da retiFicaÇÃo
1.1 alterar o subitem 19.2 conforme a seguir:
1.1.1 Excluir do subitem 19.2 as alíneas “f, G, H, i e J”. 
1.1.2. incluir no subitem19.2 o comprovante de imunização contra a co-
vid-19.
1.1.3 o subitem 19.2 passa ter a seguinte redação
o subitem 19.2 passa a seguinte redação:
“19.2 Para serem matriculados no curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará (cfP/PM) e incorporados no efetivo da corporação, os can-
didatos convocados deverão apresentar os documentos a seguir relaciona-
dos, no dia, hora e local definidos em edital específico: 
a) Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 
b) Documento de Identidade; 

c) Título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral; 
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente; 
e) certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, com o respec-
tivo Histórico Escolar; 
f) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e 
outros); 
h) cartão do PASEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar); 
i) 3 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas; 
j) Comprovante de residência; 
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo; 
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m)Carteira de Habilitação Nacional – Categoria tipo “B;
n)  comprovante de imunização contra a covid-19
1.2 alterar o subitem 19.2.1 que passa a ter a seguinte redação:
19.2.1 Todos os documentos deverão ser entregues em 1 (uma) cópia 
simples, todos acondicionados em pasta de papelão ou plástico, devendo 
o candidato apresentar os documentos originais na entrega para fins de 
autenticação pela corporação.
Belém/Pa, 15 de dezembro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará 
HaNa SaMPaio GHaSSaN 
Secretária de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas-cFP/PMPa/2020

editaL Nº 48/cFP/PMPa/sePLad, de 15 de deZeMBro de 2021
resULtado do eXaMe de aVaLiaÇÃo saÚde de caNdidato 

Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições 
legais e em face da decisão judicial proferida em caráter liminar, TorNaM 
PÚBLICO o RESULTADO DA 3ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE 
para candidato, na condição sub judice, do concurso público destinado à 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/
PMPa/2020, conforme a seguir.
1 do resULtado da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde.
1.1 candidato, na condição sub judice, que compareceu à etapa de exame de 
avaliação de saúde e foi considerado apto após a análise da documentação deter-
minada nos autos da ação ordinária, processo nº 0805772-64.2021.8.14.0015, 
na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 272131782, aNToNio 
EdiMailSoN doS SaNToS SoUSa (sub judice, ação ordinária, processo 
nº 0805772-64.2021.8.14.0015).
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 de dezembro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 49/cFP/PMPa/sePLad, de 15 de deZeMBro de 2021
resULtado da aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica e 

coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do eXaMe de aVaLiaÇÃo 
de saÚde

PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE ES-
Tado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública o resultado da 2ª etapa – exame de avaliação psi-
cológica e a convocação para a realização do Exame de avaliação de Saúde 
dos candidatos, na condição sub judice, do concurso público destinado à 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/
PMPa/2020, conforme a seguir:
1 do resULtado da 2ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica
1.1 relação de candidatos, na condição sub judice, que compareceram à eta-
pa de avaliação psicológica e foram considerados recomendados, na seguinte 
ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
a) 201 – aluno Soldado PMPa (sexo masculino): 
272107131, BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS (sub judice, Man-
dado de Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051); 272104415, GIL-
SoN alBErTo doS SaNToS ViEira JUNior (sub judice, ação ordinária 
nº 0858025-44.2021.8.14.0301); 272112013, KLAUS ELIPHAS SILVEIRA 
DE SOUZA (sub judice, Ação Ordinária nº 0801561-80.2021); 272122802, 
JoSE WilliaM alEXaNdrE carNEiro (sub judice, ação ordinária nº 
0802991-87.2021.8.14.0009).

IADES
Realce
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2 dos recUrsos
2.1 Tendo em vista que todos os candidatos foram recomendados na eta-
pa de avaliação psicológica, conforme indicado no subitem 1.1, ficam os 
candidatos dispensados do prazo recursal, tornando-se o resultado acima 
definitivo para esta etapa.
3 da reLaÇÃo de caNdidatos, Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coN-
Vocados Para o eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
3.1 Ficam convocados para a realização da 3ª Etapa – Exame de Avaliação de 
Saúde, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na seguinte 
ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética.
a) 201 – aluno Soldado PMPa (sexo masculino): 
BElÉM: 272104415, GilSoN alBErTo doS SaNToS ViEira JUNior (sub 
judice, Ação Ordinária nº 0858025-44.2021.8.14.0301); 272112013, 
KlaUS EliPHaS SilVEira dE SoUZa (sub judice, ação ordinária nº 
0801561-80.2021); 272122802, JOSE WILLIAM ALEXANDRE CARNEIRO 
(sub judice, ação ordinária nº 0802991-87.2021.8.14.0009).
SaNTarÉM: 272107131, BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS (sub 
judice, Mandado de Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051);
4 da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde 
4.1 A 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, de presença obrigatória e 
de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadES, no dia 
23 de dezembro de 2021 às 08h30, conforme locais especificados a seguir:
a) em BElÉM/Pa iadES – central Belém
avenida Governador José Malcher, nº 1077 – centro Empresarial acrópole, 
Sala 509 (5º andar) – Bairro: Nazaré, Belém – Pará – cEP: 66.055-260.
b) em SaNTarÉM/Pa
clínica Esperança (em frente ao iespes)
rua coaracy Nunes, 3344 – carnazal - Santarém – cEP: 68.030-660.
4.1.1 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado.
4.2 A 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, será realizada por meio de: 
a) avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de 
exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apre-
sentados pelos candidatos; 
b) avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológi-
ca e antropométrica; e 
c) verificação das demais condições elencadas no item 3 do Anexo IV do 
Edital Normativo nº 01-cfP/PMPa/ SEPlad, de 12/11/2021. 
4.3 o candidato convocado deve apresentar obrigatoriamente à Junta de 
inspeção de Saúde o resultado de todos os exames complementares e 
laudos especializados relacionados no anexo iV do Edital Normativo nº 
01- cfP/PMPa/ SEPlad, de 12/11/2020, que deverão ter sido realizados 
nos últimos três meses. 
4.3.1 No dia de realização da 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, 
os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de 
candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos 
do sexo feminino.
4.4 A 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde será realizada em confor-
midade com as normas em vigor e os ditames da Ética Médica. 
4.5 Será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, 
na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, 
estiver ausente ou: 
a) não se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no CFP/PM; 
b) apresentar uma das causas que implicam em inaptidão relacionadas no 
item 3 do Anexo IV do Edital Normativo; e (ou) 
c) deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa. 
4.6 a critério do iadES, o candidato deverá, às suas expensas, providen-
ciar de imediato qualquer outro exame complementar que se torne neces-
sário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, po-
dendo ainda, a critério do iadES, ser convocado para novo exame clínico. 
4.7 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 
4.8 o candidato deverá observar atentamente todas as orientações cons-
tantes no Edital Normativo, em especial os itens 9 e 13 e o anexo iV, sob 
pena de eliminação do concurso público. Este Edital entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
4.9 o candidato deverá ainda observar os procedimentos contidos no Edital 
nº 01-cfP/PMPa/SEPlad, de 12 de novembro de 2021 e demais editais e 
comunicados regulamentadores da etapa em questão. 
4.10 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 de dezembro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 743080

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 113/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição dos Materiais odontológicos de consumo para diretoria 
de Saúde do cBMPa.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 027/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 14/12/2021

Valor Global: r$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Vigência: 14/12/2021 até 14/12/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Plano interno: 412008338c
contratada: diSTriBUidora NiPPoN MEdical iMPorTaÇÃo E EXPor-
TaÇÃo lTda
cNPJ: 40.167.282/0001-30
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 742818
coNtrato Nº: 114/2021

EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição dos Materiais odontológicos de consumo para diretoria 
de Saúde do cBMPa.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 027/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 14/12/2021
Valor Global: r$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais).
Vigência: 14/12/2021 até 14/12/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Plano interno: 412008338c
contratada: cHaYl MEd coMErcio E rEPrESENTaÇÃo EirEli
cNPJ: 29.677.939/0001-77
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 742814
coNtrato Nº: 115/2021

EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição dos Materiais odontológicos de consumo para diretoria 
de Saúde do cBMPa.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico Nº° 027/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 14/12/2021
Valor Global: r$ 46.710,96 (Quarenta e seis mil, setecentos e dez reais e 
noventa e seis centavos).
Vigência: 14/12/2021 até 14/12/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Plano interno: 412008338c
contratada: dENTal UNiVErSo EirEli
cNPJ: 26.395.502/0001-52
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 742811
coNtrato Nº: 110/2021

EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de moeda da amizade com estojo, para atender as ne-
cessidades do cBMPa.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 026/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 14/12/2021
Valor Global: r$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)
Vigência: 14/12/2021 até 14/12/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Plano interno: 412008338c
contratada: WaNJoUr coMErcio dE METaiS, JoiaS E SErViÇoS dE TE-
lEcoMUNicaÇÕES lTda
cNPJ: 07.260.815/0001-59
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 742830
coNtrato Nº: 116/2021

EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição dos Materiais odontológicos de consumo para diretoria 
de Saúde do cBMPa.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 027/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 14/12/2021
Valor Global: r$ 29.349,38 (Vinte e nove mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e trinta e oito centavos).
Vigência: 14/12/2021 até 14/12/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Plano interno: 412008338c
contratada: PorTEla & liMa lTda
cNPJ: 07.506.786/0001-62
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 742825

IADES
Realce


